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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є географічна оболонка Одещини і 

степової зони в цілому, її компоненти: тектоніка і геологічна будова, палеоландшафти 

голоцену, умови формування рельєфу території і сучасні його особливості, клімат регіону, 

гідрографічна мережа і лимани Причорномор’я, особливості формування лесів як 

ґрунтотворних порід і ґрунти Одещини. Екологічні і економічні проблеми. 

 Пререквізити курсу: для вивчення дисципліни Географія Одещини студент повинен 

засвоїти знання за програми  наступних навчальних дисциплін: «Основи фізичної географії», 

«Геологія загальна та історична», «Метеорологія і кліматологія», «Геоморфологія», 

«Ґрунтознавство і географія ґрунтів». Є навчальною дисципліною вибіркового циклу в 

системі географічних дисциплін. 

Мета курсу −  формування у студентів  знання про фізичну географію Одещини, 

особливості історії розвитку регіону, клімату, гідрографії, рослинного і ґрунтового покриву 

території, представлення про основні екологічні і економічні проблеми одеського регіону. 

Завдання курсу – сформувати у студентів сучасне уявлення про географічне 

середовище Одещини, історію розвитку регіону в голоцені, особливості формування 

ґрунтотворних порід і ґрунтового покриву, гідрографію території, клімат, рослинність, 

проблеми охорони навколишнього середовища і організацію природних резерватів, 

економічні проблеми регіону.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

- історію формування території Одещини, особливості тектоніки і геологічної будови; 

кліматичні особливості регіону; 

- сучасні теорії походження лесів і лесоподібних суглинків як ґрунтотворних порід; 



- географічні особливості розповсюдження ґрунтів, їх типову і підтипову належність, 

властивості, проблеми охорони; ретроспективну характеристику рослинності і її сучасний 

стан; 

- схеми ґрунтово-географічного і ландшафтного районування регіону; 

- екологічні проблеми регіону і проблеми охорони живих організмів і їх угруповань; 

- економічні проблеми регіону; 

вміти:  

- оцінити природний потенціал Одещини в цілому і для окремих галузей господарства; 

- скласти біогеографічний опис території за наявними літературними і фондовими 

джерелами; 

- провести первинне флористичне обстеження території, вміти зібрати гербарій і 

визначити систематичну належність рослин за визначниками; 

- провести польове дослідження території з проблем щодо охорони живих організмів і 

біоценозів, ґрунтів, скласти звіт з екологічної ситуації в районі досліджень. 

 

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

 Курс буде викладений у формі лекцій (26 год.), семінарських (14 год.) та 

лабораторних занять (8), організації самостійної роботи студентів (42 год.). 

 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але 

у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 

навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 

навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 

(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 

студентів).  

 

 Перелік тем (загальні блоки) 

 

Змістовний модуль 1. Фізична географія Одещини  

Тема1. Вступ. Історія формування території області. 

Тема 2. Тектоніка і геологія регіону, палеоландшафти голоцену, походження лесів і 

ґрунтотворних порід  степової зони, трансгресії і регресії Чорного моря.  

Тема 3. Клімат та гідрографія Одещини. 

Тема 4. Ґрунтові ресурси Одещини. 

Тема 5. Рослинний покрив і тваринний світ області. 

Тема 6. Природні резервати області. Туристично-рекреаційний потенціал. 

Змістовний модуль 2. Екологічні та економічні проблеми. 

Тема 7. Екологічні проблеми області. 

Тема 8. Економічні проблеми області. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль (ЛЗ, СЗ) 
Сума 

балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
20 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 

 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 

опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 

занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за 

яку отримана незадовільна оцінка. 

 

Самостійна робота студентів 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 

потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 

контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 

включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від 

студента систематичну самостійну роботу. 

 

 


